
Metavlies  
       Viacúčelové, opakovane použiteľné utierky určené na odstraňovanie  

                                    aj najsilnejšieho znečistenia  

75-72 

Výnimočne pevné a kvalitné priemyselné utierky, ideálne pre najnáročnejšie 

úkony, napr. údržbu strojov a náradia. Ponúkajú dlhú trvanlivosť a udržujú 

si svoj tvar a štruktúru v suchom aj v mokrom stave. Predovšetkým                 

v mokrom stave pôsobia utierky jemne a objemne. Rýchlo a účinne stierajú 

tuky, sadze a rozpúšťadlá. Udržujú nástroje a výrobné zariadenia vo vysokej 

čistote.   

 

 

Oblasť použitia: 

Univerzálne použiteľné vo všetkých priemyselných odvetviach, verejných 

prevádzkach a pre remeselníkov. Ideálne na použitie v elektropriemysle, 

automobilovom priemysle, lakovniach, potravinárskom priemysle, nemocniciach, 

mliekárňach, čerpacích staniciach, pri výrobe reklamnej a veľtržnej techniky a pri 

spracovaní a obrábaní kovov.  

               

  

Vlastnosti výrobku:   

•  Použiteľné v suchom aj v mokrom stave  

•  Vysoká pevnosť  

•  Vysoká absorbčná schopnosť  

•  Vysoká odolnosť voči rozpúšťadlám 

•  Vhodné do potravinárskeho priemyslu  

•  Opakovane použiteľné (dajú sa prať a žmýkať)  

 

 

 Technické údaje:   

  
 

 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 

Materiálové zloženie  30%PES / 70%VISC   

Plošná hmotnosť  65 g/m² (+/-7%)  ISO 9073-1 

Pevnosť pozdĺžna  ≥ 6 daN / 5 cm ISO 9073-3 

Pevnosť priečna  ≥ 10 daN/ 5 cm  ISO 9073-3 

Ťažnosť pozdĺžna  ≥ 35 %  ISO 9073-3 

Ťažnosť priečna  ≥ 45 % ISO 9073-3 

Rozmer útržkov  ~ 38 x 40 cm    

Hrúbka  ~  0,6 mm  ISO 9073-2 

Počet útržkov v krabici  300 ks    


